
   
 

   
 

 

Pregled datumov in vsebin ocenjevanja za 7., 8. in 9. razred  - MAJ 

 

Dan Datum Razred- Predmet Vsebina 
PON 4. maj 9. ab - SLJ 

7. a – SLJ 

9.a,b - BIO 

OPIS POTI ali POTOPIS 

OPIS DRŽAVE IN ŽIVLJENJA SKUPINE LJUDI  

Oddaja dodatnih nalog dedovanje – dopolnjene do  srede 6.5. + urejenost zapiskov od biotehnologije 

dalje (sredina - 14.5. in konec maja oz. začetek junija v šoli)  

TOR 5. maj   

SRE 6. maj TJA – 8. S2, 1 Urejenost zapiskov od 16. 3 naprej., DZ, pisni sestavek o športniku, narejeno preverjanje (rok oddaje: do 

konca tega tedna) 

ČET 7. maj   

PET 8. maj 7. b razred – SLJ 

9.  ab – TJA 

TJA – 8. S2, 3 

7.a,b – NAR 

OPIS ŽIVLJENJA SKUPINE LJUDI – Projekt 

Urejenost zapiskov v zvezku od 16. 3. naprej, DZ, pisni sestavek Travelling, narejeno preverjanje 

Urejenost zapiskov od 16. 3 naprej., DZ,  narejeno preverjanje (rok oddaje: do konca tega tedna) 

Oddaja urejenosti zapiskov in nalog 8.5. oddaja, individualno v dogovoru z učenci opravim še spraševanje 

učencev na daljavo, ki niso pisali testa (v prvih 14 dneh maja) 

SOB 9. maj   

NED 10. maj   



   
 

   
 

PON 11. maj 8. ab TIT, 7. ab TIT Seminarska naloga(8. razred-  MOTORJI, 7. razred – ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE), tehnična 

dokumentacija izdelka. 

TOR 12. maj 9. ab - KEM Projektna naloga – izdelava modela in opis spojine 

SRE 13. maj 9. razred - ROM Projekt MOJA SPLETNA STRAN v WordPress-u 

ČET 14. maj 7. a, b - TJA Urejenost zapiskov od 16. 3. naprej, DZ, obnova Wild Flowers, narejeno preverjanje 

PET 15. maj 8. ab SLJ 

9.ab - MAT 

7., 8. in 9. ab –NI123 

 

8.ab - ZGO 

Naloga po želji - interpretativno branje Povodnega moža 

Maketa iz geometrijskih teles 

Različni prispevki za “mini” projektno nalogo - spis/pismo/drugi prispevki za partnerske 

šole ali eTwinning, vezano na obravnavane teme pri pouku (delo sega časovno preko več 

mesecev) 

Projektno delo “19. stoletje na področju politike, gospodarstva, umetnosti in znanosti” 

SOB 16. maj   

NED 17. maj   

PON 18. maj   

TOR 19. maj 8.ab -KEM 

9AB – GUM  

Projektna naloga – opis elementa v PSE 

Glasbena podlaga land art oblikovanja (KD)  + Analiza programskega lista + opravljene naloge od 16.3. 

dalje (datum oddaje 26.5.) 

SRE 20. maj   

ČET 21. maj 7. razred UBE 

8. razred MME 

8.a,b - BIO 

Projekt na izbrano temo 

Projekt na izbrano temo 

Projektna naloga – poskus;  trajanje od 8.5.-21.5. 



   
 

   
 

PET 22. maj 7.ab - MAT 

8.ab - MAT 

8. ab - IP ŠZZ 

9. ab – IP ŠZS 

Štirikotniki (vitraž) 

Krožni lok (rožice) 

Dnevnik vadbe - učenci 10 dni vpisujejo aktivnosti, srčni utrip, počutje, mnenje o gibanju. 

Dnevnik vadbe - učenci 10 dni vpisujejo aktivnosti, srčni utrip, počutje, mnenje o gibanju. 

SOB 23. maj   

NED 24. maj   

PON 25. maj 7.a - GUM  Analize treh glasbenih primerov + urejenost zapiskov od 16.3. dalje  (datum oddaje: 1.6.) 

TOR 26. maj   

SRE 27. maj 8.a - GUM 

 

7.b. - GUM  

Analiza petih glasbenih primerov od klasicizma do romantike + urejenost zapiskov od 16.3. dalje (datum 

oddaje: 3.6.) 

Analiza treh glasbenih  primerov + urejenost zapiskov od 16.3. dalje (datum oddaje: 3.6.) 

ČET 28. maj 8.b - GUM Analiza petih glasbenih primerov od klasicizma do romantike + urejenost zapiskov od 16.3. dalje 

(datum oddaje: 4.6.) 

PET 29. maj 8. AB - SLJ 

 

 

7. B – SLJ 

7., 8. ,9. razred: ŠPO 

Urejenost zapiskov: 

RAZSVETLJENSTVO, REALIZEM, ROMANTIKA - samostojno delo in popravki ob rešitvah, kratka primerjalna 

naloga 

Urejenost zapiskov - književnost in jezik 

Oddaja seminarske naloge: (MOJ) ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (seminarska naloga je za učence, ki v tem 

obdobju še nimajo ocene). 

SOB 30. maj   

NED 31. maj   



   
 

   
 

 

 

Pregled datumov in vsebin ocenjevanja 7., 8. in 9. razred – JUNIJ 

 

Dan  Datum Razred- Predmet Vsebina 
PON 1. junij 8ab – LUM 

IP LS2 

9ab – LUM 

8. in 9.r- IP FRANCOŠČINA 

9.a,b –BIO 

IP SPH (7. In 9. r.) 

Avtoportret; risba po opazovanju 

Od pojma do znaka; izdelava logotipa in CGP 

Zračna perspektiva 

Ustni odgovori preko videokonference – opis dneva, izrazi z glagolom faire, hrana in obroki 

Preizkus znanja v šoli, pregled urejenosti zapiskov 

Oddana projektna naloga iz kuhanja in pregled oddanih nalog preko pouka na daljavo. 

TOR 2. junij 7ab – IP FRANCOŠČINA Ustni odgovori preko videokonference – opis dneva, izrazi z glagolom faire, hrana in obroki  

SRE 3. junij   

ČET 4. junij 8.a,b - BIO Pregled urejenosti zapiskov, delovnega zvezka in nalog od 16.3. dalje, oddaja 4.6. 

PET 5. junij 7.a,b – NAR  Pregled urejenosti zapiskov in nalog od 11.5. dalje, oddaja 5.6. 

SOB 6. junij   

NED 7. junij   

 

 


